Beaujolais
Nouveau est arrivé!
Vinaři v kraji Beaujolais
a s nimi mnoho obchodníků
vínem, restauratérů a milovníků vína mají každým rokem
zakroužkovaný v kalendáři
3. čtvrtek v listopadu. To je
den, kdy se jak v Burgundsku, tak i po celém světě,
otevírají tisíce lahví Beaujolais Nouveau za zvolání dnes
již legendárního „Beaujolais
Nouveau est arrivé!“. Zpo-

čátku bylo Beaujolais Nouveau jen místním artiklem
nabízeným v barech, kavárnách a bistrech Lyonu a okolí. Nové Beaujolais bylo bouřlivě vítano a pilo se ve džbánech plněných přímo ze
sudu. Georg Duboeuf, prozíravý obchodník vínem, udělal z otvírání nového Beujolais tradici celofrancouzskou
rovnající se bezmála státnímu svátku. Tento příjemný
zvyk se stal posléze fenoménem celosvětovým. Každým
rokem se dá do pohybu

obrovské množství vína, aby
mohly být lahve otevřeny
právě 3. listopadový čtvrtek
třeba i v tom nejzapadlejším
koutě planety.
Beaujolais Nouveau, pěkné mladé víno vyráběné
výhradně z hroznů z odrůdy
Gamay noir s bílou šťávou se
vyznačuje příjemnou ovocitou chutí a svěží vůní, ve které dominují fialky, v těle není
příliš robustní, mělo by být

vždy živé s jemně vyváženými měkkými tříslovinami
a příjemnými kyselinkami.
Charakter vína by se dal trochu zjednodušeně vyjádřit
slovy živost, lehkost a ovocitost.
Od tak mladého vína se
samozřejmě nedá očekávat
nic mimořádného, na druhou stranu záleží jen na nás,
jak se k tomuto vínu a tradici jeho otvírání postavíme.
V každém případě, jde vždy
o hezký důvod strávit při
Beaujolais nouveau a dobrém jídle nejméně jeden příjemný večer.
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Listy z Kostelní Břízy
Speciální vydání ke dnům francouzské gastronomie. Restaurant U Bílého koníka, Kostelní Bříza. 17. - 20. 11. 2016
Již po šesté otevíráme Nové Beaujolais a k mladému vínu podáváme vybrané pokrmy francouzské kuchyně. Doufáme, že Vám i letos bude chutnat a že u nás
strávíte příjemné chvíle.
Váš tým restaurantu U Bílého koníka.

Kostelní Bříza
a Francie
Co může mít společného Kostelní Bříza s Francií? Překvapivě toho
není málo. Především jsou to bývalé Sudety, které jsou paradoxně
považovány za důležitá místa Česko – Francouzských vztahů. Právě
v Sudetech, lépe řečeno v Sudetské
župě, jak se tehdy správní území při-

ZA PĚT MINUT DVANÁCT
Kostelní Břízu si bez kostela sv. Petra a Pavla nelze představit. Přesto nechybělo mnoho a kostel by zůstal pouze
ve vzpomínkách.
To, že se nám podařilo tuto nemovitou kulturní památku
zachránit před úplným rozpadem a dokonce ji oživit pořádanými koncerty, svatebními obřady aj., je malý zázrak
a také nádherný pocit.
Všechny práce na opravách ale nejsou dosud dokončeny.
Zbývá nám ještě mnohé.
Pokud se Vám zdá, že záchrana historických památek jakou
je například kostel v Kostelní Bříze je smysluplná činnost,
připojte se k nám.
V současné době můžete podpořit opravu věžních prostor
pro umístění kostelních hodin a instalaci hodinového stroje
s bicími zvony.
Symbolicky jsme rozvrhli předpokládané náklady do minut
na hodinovém ciferníku.
Můžete tak podpořit jednu nebo více „minut“. Každá minuta na ciferníku je ohodnocena 485-ti korunami.

Těšíme se na Vaší spolupráci a na výsledek společné práce.
Nadace pro děti, Kostelní Bříza 20
Číslo bankovního účtu: 154 314 555/0300
Variabilní symbol: 5
Do zprávy příjemci prosím uveďte email nebo tel číslo.

pojené k Třetí říši jmenovalo, bylo
od roku 1940 internováno desetitisíce francouzských válečných
zajatců, kteří bránili Francii v květnu 1940 v prvních liniích. Mnoho
jich bylo v rámci internace nasazeno k práci i na zdejším velkostatku.
Dnes tuto etapu dějin Kostelní Bří-

zy připomíná nenápadná pamětní
deska umístěná na kostele sv. Petra
a Pavla s textem v českém a francouzském jazyce: „Na památku

francouzských válečných
zajatců nasazených k práci
na velkostatku v Kostelní Bříze
v letech 1940 – 1944“. Vztah
majitelů zámku k internaci Francouzů dokládají dokumenty z hornorakouského archivu. Bratr zámeckého pána Gottlieb von Brand–
Kopal (obr. 1) a jeho dcera Adalberta (obr. 2), tehdy jen dvacetiletá,
byli v roce 1941 zatčeni, jak píše
dobový tisk, „na základě oznámení
dvou zámeckých služebných Anny
Neumeisterové a Edeltraut Kühnlové „ karlovarským Gestapem“ za to,
že poskytli francouzským válečným
zajatcům potraviny, oblečení a vedli
s nimi soukromé hovory. Citujeme
z dobového tisku „Zvláštní soud
v Chebu vzal za prokázané, že jednomu z válečných zajatců přidělenému na statek, po té co se zranil,
byl přiložen nouzový obvaz dříve,
než mohl být dopraven k lékaři. Zranění utrpěl při práci v lese. Na nařízení lékaře byl dopraven do „červeného pokoje“ zámku. Tam mu
byla podána svačina, protože svou
si zanechal v lese. Jiný francouzský
válečný zajatec se v zámku zdržoval po mnoho hodin, provedl tam
opravu elektrického vedení osvětlení a obdržel za to cigarety. Při tom
Pán (myšleno Gottlieb von Brand
Kopal) a Slečna (myšleno Adalberta von Brand Kopal) s válečnými
zajatci rozmlouvali francouzským
jazykem o jejich původu, o rodinných poměrech. Oba váleční zajatci byli poděleni čajem, pečivem
a ovocem. Byla jim také po nějakou
dobu k prohlédnutí předána kniha „Hrady a tvrze“ s německým
a francouzským textem.“ Zvláštním
soudem v Chebu pak byli odsouzeni k trestům odnětí svobody
Svobodný pán Gotlieb von Brand
Kopal k deseti měsícům a jeho dcera Adalberta ke dvěma měsícům
vězení. Oběma byla započítána

vyšetřovací vazba v délce 12.
týdnů. Adalberta si tak trest
odpykala vyšetřovací vazbou.
Manželka
předposledního
majitele zámku Viktora svobodného pána Brand – Kopala Berta, rozená Vicomtesse de Maistre
(obr. 3), pocházela z Francie. Jejím
přičiněním se na zámku v Kostelní
Bříze dařilo umění a především se
velmi rozšířila zámecká knihovna.
Za frankofonní výchovu oba synové,
Viktor a Gottlieb, a později i vnučka
Adalberta vděčili právě jí. Z rodu de

Maistre pochází například francouzský filozof, konzervativní myslitel
a spisovatel, později diplomat Joseph de Maistre 1753 – 1821.
Zajímavá je zmínka o pobytu dvou
bourbonských princů, hrabat z Provance a Artois, pozdějších francouzských králů Ludvíka XVIII , vládl
1814 – 1824, (obr. 4) a Karla X vládl 1824 – 1830, (obr. 5) na zdejším
zámku v roce 1813. Po prohrané
bitvě u Drážďan, jíž se zúčastnili
na straně protinapoleónské koalice, se na ústupu před francouzskou
armádou uchýlili na zámek v Kostelní Bříze a byli zde babičkou tehdejšího zámeckého pána ze Špíglů, Clarissou de Lamotte, několik
dnů ukryti. Zmínka je i o tělesných
strážích hlídajících pokoje obou
princů údajně v mameluckých krojích. Když se za několik dnů vyjasnilo, jak se situace na bojišti vyvinula,

odjeli oba princové ve vší tajnosti
i se svým doprovodem směrem
na Prahu.
V neposlední řadě je třeba připomenout pravděpodobně nejslavnější rodačku z Kostelní Břízy, malířku Hellu Guthovou (obr. 6), která
uprchla z Československa před
nacisty v roce 1939 nejdříve do Velké Británie a v roce 1951 se natrva-

lo usadila ve Francii. Najala si ateliér
na Boulevard de Clichy 34 v Paříži
a prožila zde svá umělecky nejúspěšnější léta. Dnes je považována
za abstraktní francouzskou malířku. Zemřela v Paříži v roce 1992
ve věku 84 let.

Francouzská
gastronomie
Francouzská kuchyně, již
tato dvě slova u mnoha
gourmetů bezpečně spouští příslovečný Pavlovův
podmíněný reflex. Je těžké
v krátkosti charakterizovat alespoň základní rysy
této světově vyhlášené
kuchyně. Ostatně v listopadu 2010 byla francouzská gastronomie zapsána
organizací UNESCO na světový seznam nemateriálního kulturního dědictví.
Můžeme začít třeba tím, že
připomeneme, že se vlastně jedná hned o kuchyně
čtyři. První, ta úžasná haut
cuisine vycházející z francouzské dvorní kuchyně,
nejdříve upravená Napoleonovým kuchařem Marie-

po generace uchovávaných
receptů a řídící se příslovím, že „dobrá kuchyně je
základem rodiny“. Třetí,
regionální kuchyně, lišící
se kraj od kraje a obsahující nejrozmanitější krajové
speciality, které namnoze přecházejí i do kuchyně celonárodní. A nakonec
čtvrtá, rychlá kuchyně. Ta
kuchyně, kterou na počátku
minulého století Francouze
naučil kupodivu ne Francouz, ale Polák a ne kuchař,
ale lékař a vědec Eduard
Pozerski. Není jednoduchá
odpověď na otázku, jaké je
typické francouzské jídlo.
Můžeme jen uvést výsledky
ankety, kterou mezi sebou
uspořádali sami Francouzi.
Na otázku jaké je nejoblíbenější francouzské jídlo,
se na prvních pěti místech

Hovězí po burgudsku - slavné, ve víně dušené hovězí.
Mořský jazyk po mlynářsku
- v mouce obalený, na másle pečený mořský jazyk,
osolený, opepřený a pokapaný citronem.
A nakonec nepřekládané
Pot-au-feu - tedy zvolna
dušené hovězí se zeleninou ve vývaru a podávané
s hrubou solí a spoustou
hořčice a křenu.
Jen o jednom pokrmu se
anketa nezmiňuje. Je tak
samozřejmý, že nikdy nechybí na žádném stole. Řeč je
samozřejmě o pověstném
francouzském bílém chlebu. Křupavé nadýchané
pochoutce, která se dá jíst
jen tak k bílé kávě nebo
třeba naopak k nejsložitějším omáčkám.
Pojďte dnes s námi na malý
kulinářský výlet do sladké
Francie. Okuste námi připravené pokrmy a vychutnejte si je tak, jak je tomu
ve Francii zvykem. S dostatkem času a uprostřed nejbližších. K tomu vám přejeme dobrou chuť. Vlastně
dnes spíše bon appétit.

Menu
17. - 18. listopad
Předkrm
Provencalská paštika
s mandlemi a bagetkou
Polévka
Dýňový krém se zakysanou
smetanou, croissant
Hlavní chod
Kohout na víně
se zeleninou podávaný
s bagetkou
Dezert
Crème brûlée
19. - 20. listopad
Předkrm
Provencalská paštika
s mandlemi a bagetkou
Polévka
Dýňový krém se zakysanou
smetanou a croissant
Hlavní chody
Kohout na víně
se zeleninou podávaný
s bagetkou
Flambované koňakové
kuřecí prso Supreme
s ratatouille a bagetou
Hovězí líčka po burgundsku
podávaná s bagetou
Dezert
Crème brûlée

Antoine Carêmem a později kodifikovaná „císařem
všech kuchařů“ Augustem
Esoffierem, jež je udržovaná v těch nejlepších restauracích. Druhá, dobrá solidní
občanská kuchyně, ta která
se vaří v mnoha francouzských domácnostech vždy
z čerstvých surovin a podle

umístila následující jídla:
Pečené kuře - jen na přepuštěném másle osolené, ale i pečené na mnoho
jiných způsobů.
Marinované mušle - mušle
vařené se sekanou šalotkou, petrželí, bílým vínem,
tymiánem a jedním či dvěma bobkovými listy.

